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ENritEvisi-A

‘Volume morto do
Camareira deve ser
incluído nõ sistema

• Põs-crise
“K.stamos surpreendidos
que a demanda (por á,gws)
nio voltou muito. ‘1cm uma
inércia e não tem mais ii

controle da pressão (nu

ndd influenciando a
possibilidade de consumo.
Ainda assim, o consumo
cstd muito mala baixo.

“Não devemos nivelar ii
nosso nível de
atendimento e a ch,ddade
eonl que resolvemos o
problemas pela
capacidade de pagamento
dos mais pobres. Se
fizermos Isso, vamos

demorar muitos anos para

molueioná los.”

Reserva de água usada
na crise deve ser adotada
em definitivo corno
estoque dsponive para
a região metropo[itana

Palito 14k

Usadas de brian emergencial
1cr ii) ‘lides para evitar tido

hipso iii, IbastetinlLiltia de
água da região nietrnpolitarm
dtirautc a crise hldhca, as ruias
cinta dia volume naurni dc, Sis
tema (antareiru devem ser in-
crirpi iradas citi defl, ut ivti ao
nianancial, -ampiiandii em qua
SC 311v capacidade uperaciti

rui dia ,etenai(Hcis. E o que
deft-ntie o presidente da 1 3am-
paniiia dc S:inca,nentu hásieii
di, l’ sÉ adu, de Sãr, Pault Sa -

ik’sil ,.fe ruo) Kc-Iman, em cii-
1 resista exclusisa ao Estado.

Pukmit-a, a medida pode trio
tilra enlpresata mailteros limi
tes ariá crise dc retirada de
ágtia do sial ema na reta avaça o
da riu tinga dii C:rrataureira, adia
da [rira nulo de s ar, e ué te -

1 uni ir i ti evitar mciii ia,: de
n’sihçàii na captação léita nas
represas iioptsi as pe!os r -

gãris reguladores tita er vil de
uma luva seca. “Náti há ne:ihu
ira maio iar.i vuc i naiderar
o ta,uua,uuho dii FCau rc,,cr.attjiita
mmli ir lia que ‘o prá’ ira vtx’é

pude uaar”, obus Kelui,an.

• Embora o Cantarem ainda te
nha menos água do que no inicio
da ouse (20141, por que a Sabosp
diz que a situação é melhor?
Ao liiuigo de 2(114 l,ouve um ali

farol o de estoqtme ti islsialiivci
pelo btimtaeaincnrui da água do
volunie morTr’. Eni_itl, ternos
dc cimmp-ar.ur vi,lu,mc tiisçsini
vc_-l no meus da crise touim ia
arm,al, Hoje, rui 8q5 buii;iws di
iii ros pois sei a sial cotas -

lIa:
dais aos is, errai 611) iii Ilibes.
l’on-intt, estanhos em nueltisir
situação, parcial Dei ai e, p1 ir
qi rercoar:uliiluzaruiii,, tona’ vialu,
me disponível aqtutha que é
bisnibeavel da n’seiva técnica.

e Isso só faz ae,iiido se o volu
me morto for Incorporado definiti
vamente. Caso contrário, vai per
der no futuro asse capacidade,
A crise demi nstr’ ai, pie nài i é
desejável, riras é pi issavel miii -

‘lar O vofmne ‘ariano. l’o,lai,tti,
cm termos de dispianibilidade
de armazena,ne,ars,, lei que
eiaisidcrá- lua ci,uuo pane ti
risque. Não há imeulmuma ttllé -

rença a ral’ i ser o tosto da
ágio, t ‘alia preta sa de 1 ,saaaibca
nmentti e outra, não. 5) iàsii te
ermos it i tu iitura [ara te uni

bar o viiiuine rn,nt, l:wiir1x;
tu e’5tikuie às rcst’n,Ls, 1 le OJO

deve ser dcs1urrzail,a.

• Mas isso não precise de aval
dos &gãos re9udadwos e ser
discutido na renovação da outor

ga do Canbr&a, adiada para
maio de 2017?
A lxvi técnica thz qiue ‘na pa di
do da outiiIja LII tlt se nir,si
derar tinja’ v iluiutie til itiz,usçl, e

uni nlvcl de co uaf;uhitittaile a
ser ticciditisi petiis ir ,a, a:, rio
torgaiaie-c Au meu lousas, de -

vetiIltv:iruuutcolislut- .1k: saiu,
dti vuuit,rrie di:çauiiaist l.N:,u, es -

toti tlizcuiuloapaec,feseiaci-! vii-

O ESTADO DE S. PAILO

uli:u sislia oliservatla antes.
i tialquer bidrólogt teuri pusi
ç:ats dii crente ukpiaís que tmbser
vai sua, ft-u,3imacno de liaixíssirna
ioii,;tliilidade, de 1,43,, Não é

raznavei eu ,l,rnr de qtrem não ti -

riba p:mssadís R ir 55II cxperiéii -

La lima p0 et-pelci dii que é es
si seca, Boa zt u6, é ulii’erent e.

ii ‘a ti que at’u ‘III eeeu, Ai,
si uu - se ria inqsnidcni e siespre

car que qualquer ct,isa paret i
dai si ,sa ,,csiratcecr.

• Há prazo para o *0 do raciona

manto pata redução da pressão?

Na_ A 1 etiiiçào da pressão lii,
ct,cuiruet: e uitiiie, ate as cinco

‘ia naau,li:i, o que é m,rmai, pai
ra a o tiesucrdiçar iigtua_

• A Sabesp está retirando do
Cantar eira quase 5 mil Lis a me
nos do que tara &elto. É a cas
ia ou a população não voltais a
consumirógua como entes?
.s duas es lisas, A pi iputaçias in
corlilirisil hihittus dc CL’oIns
nua, ia qtic é punitiva. Cliii ra

usa é 115v tiveiluis dias mais
trina mi janeiro. Vamtus ver
qual é a real situaçáti a partir
deagtura, que na l’aisvoha à nor
ruatidade dejatiis tIna carnaval,

• A queda no volume vendido e o
aumento do custo de energia fo
ram usados peia Sabesp para
conseguir um reajuste extra de
15,2% na conta em 2015. E possl
vai ter redução da brita de água
quando a situação se normatzar
e a energia baratear?
A Ar seaji 1 iigcit-iui ri’gnlasduu,’a)

vas lev’ar eu, ri iusideraçiia lii

dos us cieiios, inciiundti a
qaicatin. ml uerget ica, tturant e ii

cviii sili i tI-a re’ isãot arifária.

e Uma sott.çào anunciada dum-
te a oito foi a construção de
duas estações de água de rsúso.
A Sabeap desistiu de fazê-las?
Nãi,esi;uun,,s pianelalinlia fazer

rijas’, heriroiste, Temos a
10:1 itir inutal ação ife água dc
rebsis dai América 1 atimIa, ii

nim:ipi lia. Estud;,nos 1 teias aI

i e rmi:ir iv,is, ‘tias ent ciade mc is
que liaiviu outras nada atramn
tes, ci anui pegar aguas do Rir,
i:iji:iiiliaii Nos’:, York é una

cxeiu1uli 1it,rqtie n’tiruseguuiti

taipi ar água vou área preserva

da. Saiu’ t’auuil,, iaurdaéru,

•Se a situaçãoê meLhor, por nlC’nria, tjaimrdia estivcrrnns
que manter a multa para quem em ct,ntli çíit- 5 oh irumiafi 5, lii issa

não economiza água, que toldes- jsiasivaluisem pesa eliuai,sar ias,3

cartada em 2014? Não v*ots tina Diii õtiu$ quui!ia o isuruis
medida com fim enecadat&ia?
(a latSrui,a’taniliuiiu lt’i Ilriirrstaa
do. A dlnlarvsa eu ilarinila rciauiua
redução de receita seita bCi, os
muito maior do que a ,mriecashi
çiia que vem pela tariFa de em,
tinu;elscia_ El;, (nu prorrogada
1warqime eatani,is tio ct’udiç’s

0111 [5 iutas niclbtires, laias

absoln,tanacute norismais, re—

mi is de 1 ti 11115 pouco de

• Quando isso dtwo ocou,,r?
NL1I- ci i)iaaai1i , csivt-rlrunis
era uuo’,idi :nái_-s 1

• A crise ainda não acabou?
.5 ti ise altruman ,u, Nãts Há

lL1 ivas dc que is mais de aou6
cl ih ai as eoudiçista hidroliSgi -

e-as de 2-ti 1’ ruas a pnu i&irmia
indica que ‘,u:vi’iiuuu., i.tr tatil e—
loMu. Eviii ‘ ifetiiaiutu lu co,,

— tiiçãns ioiiuai pul.i 1 au 5h’ -citar

tinia coniage lo regressiva,NA WEB
Portal Leiui,
t’ut, custa caiu

Ket,nan ua iuatcnjra

C 1k, ir amtrammili i ni, SialulaiL
osianis Mas quer jai issmvcl

•Emjarieim, o asetor fez pra
posta de operação na qual
ova o nfvai do Cantareira em 5%
sem considerar a reserva A
Ancia Nacional de Águas (A
NAI vetou e estipuLou 20%. mdi
caiado que não inclui a reserva

ii fia isso [sartutim gosto dc
alter nu ti tx citou dc f.szcr
rum t’,oi’lu i cnirc rivinçisca

ri mv’ts ii iii tio mui’, ira f a,,
‘t ‘s_—, li a’ trio ou tirido ‘mis
ssa (a Oh. iti c ia,msm 5,-avo Na
nuga di ANA liii fita ti trI se
vim LunvudLr u otu na,,’ siuluntur
Iilortta L uniu 1i tam do volunim
dm,jitiuivl Agora tu t’,risu ,mhr
iii nunli’ qtim til,, lii dus id t ne
ohtiuit t dc iiot vtiiuumm ‘rumo

ri mc tina si aluna. dispu nas ti

a

15a

estada oca mm,, brlrÍketn,mi

• Mas, se a siluar iha em 2014
era pior, não liii irnprudcamsta ter

desistido da sobretaxa?
A boI, tloi’ia de

-
5 ulite


